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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
Registro de Preços Eletrônico - Nº 050/2021/PE/SRP

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

08/07/2021 22:07 08/07/2021 22:15 22/07/2021 18:00 27/07/2021 07:30 27/07/2021 08:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

21/07/2021 - 16:06 Esclarecimento - Dotação Orçamentária e Prazo de Pagamentos da Prefeitura 22/07/2021 - 13:23

Em virtude de vários Órgãos Públicos estarem com déficit de caixa, neste momento difícil em que nossa economia vem atravessando, peço encarecidamente que informe se a
verba destinada ao certame em referência:
- O valor já está disponível em conta?
- Os prazos de pagamento estão sendo realizados dentro dos previstos em edital?
Aguardamos resposta para este.

Boa Tarde, não temos essa informação, pois estamos publicando uma Ata para Registro de Preço, sobre a execução de contratos, pagamentos e prazos não temos como
responder.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ARMÁRIO 569,00 8 - UN Adjudicado

0002 CADEIRA 100,00 19 - UN Adjudicado

0003 COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR 4.924,00 3 - UN Adjudicado

0004 LANTERNA CLINICA 68,00 2 - UN Adjudicado

0005 OTOSCÓPIO SIMPLES 1.456,00 7 - UN Adjudicado

0006 BERA TRIAGEM 39.910,00 1 - UN Adjudicado

0007 MESA PARA CONSULTÓRIO 279,00 2 - UN Adjudicado

0008 ARMÁRIO VITRINE 1.788,00 7 - UN Adjudicado

0009 MESA PARA COMPUTADOR 393,00 3 - UN Adjudicado

0010 IMPRESSORA A LASER (COMUM) 1.980,00 3 - UN Adjudicado

0011 MESA AUXILIAR 591,00 2 - UN Adjudicado

0012 BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L 231,00 6 - UN Adjudicado

0013 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 1.719,00 6 - UN Adjudicado

0014 EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM 28.546,00 1 - UN Adjudicado

0015 MESA DE ESCRITÓRIO 558,00 4 - UN Adjudicado

0016 NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA 758,00 3 - UN Adjudicado

0017 POLTRONA HOSPITALAR 1.354,00 10 - UN Adjudicado

0018 BALDE LIXEIRA 151,00 3 - UN Adjudicado

0019 CABINE AUDIOMETRICA 5.894,00 1 - UN Adjudicado

0020 MESA DE EXAMES 3.014,00 1 - UN Adjudicado

0021 CARRO DE CURATIVOS 1.257,00 1 - UN Adjudicado

0022 NOTEBOOK 4.118,00 2 - UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/07/2021 PE 050 SRP Edital - Emenda Equipamento e Material Permanente 1246.4710001200-10.pdf

08/07/2021 PROPOSTA 10.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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21/07/2021 - 16:06 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo Nº 050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2021 às 14:15.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,7,12,13,18 do processo Nº
050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,14 do processo Nº
050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,9,11,15,17,19,21 do processo Nº
050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,16,22 do processo Nº
050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:12 Negociação aberta para o processo Nº
050/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:15 Mensagem para negociação no
processo Nº 050/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:17 Mensagem para negociação no
processo Nº 050/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 11:23 Mensagem para negociação no
processo Nº 050/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 050/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ARMÁRIO M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

ARMARIO SO AÇO 568,99 8 4.551,92

0002 CADEIRA M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

CADEIRA SO AÇO 79,99 19 1.519,81

0003 COMPUTADOR
DESKTOP
CENTRALIZADOR

Sandro Vilmar Pires Me RN05 RDINFO 2.767,45 3 8.302,35

0004 LANTERNA CLINICA POLYMEDH.EIRELI MIKATOS MIKATOS INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVIÇOS

68,00 2 136,00

0005 OTOSCÓPIO SIMPLES Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

MACROSUL MACROSUL 574,00 7 4.018,00

0006 BERA TRIAGEM CENTRO CATARINENSE
DE APOIO A AUDIÇÃO
EIRELLI - EPP

TITAN ABRIS440. INTERACOUSTICS 39.910,00 1 39.910,00

0007 MESA PARA
CONSULTÓRIO

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

MESA PARA
CONSULTÓRIO

SO AÇO 209,99 2 419,98

0008 ARMÁRIO VITRINE UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

AV-UN02 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

668,00 7 4.676,00

0009 MESA PARA
COMPUTADOR

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

MC-UN02 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

215,00 3 645,00

0010 IMPRESSORA A LASER
(COMUM)

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

IMPRESSORA A LASER
(COMUM)

BROTHER 1.919,00 3 5.757,00

0011 MESA AUXILIAR UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

MA-UN02 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

314,00 2 628,00

0012 BALDE A PEDAL AÇO
INOX DE 30 ATE 49L

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

BALDE A PEDAL AÇO
INOX DE 30 ATE 49L

SO AÇO 231,00 6 1.386,00

0013 AR CONDICIONADO
12.000 BTUS

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

AR CONDICIONADO
12.000 BTUS

COMFREE 1.719,00 6 10.314,00
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0014 EMISSOES
OTOACUSTICAS
TRIAGEM

CENTRO CATARINENSE
DE APOIO A AUDIÇÃO
EIRELLI - EPP

OTOREAD Interacoustics 26.000,00 1 26.000,00

0015 MESA DE ESCRITÓRIO UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

ME-UN02 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

300,00 4 1.200,00

0016 NOBREAK P/
COMPUTADOR/IMPRESSORA

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

NOBREAK P/
COMPUTADOR/IMPRESSORA

INTELBRAS 754,00 3 2.262,00

0017 POLTRONA
HOSPITALAR

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

PH-UN120 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

748,00 10 7.480,00

0018 BALDE LIXEIRA M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

BALDE LIXEIRA SO AÇO 151,00 3 453,00

0019 CABINE AUDIOMETRICA UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

MEDICAL COMPANY /
CABINE

MEDICAL COMPANY 5.390,00 1 5.390,00

0020 MESA DE EXAMES W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 1.000,00 1 1.000,00

0021 CARRO DE CURATIVOS UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

CCI-UN02 UNIVERSAL MOVEIS
LTDA-ME.

600,00 1 600,00

0022 NOTEBOOK M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

NOTEBOOK POSITIVO 3.997,80 2 7.995,60

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ARMÁRIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:13:11

ARMARIO QUALITY 8 633,99 5.071,92 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:54:13

QUALITY QUALITY 8 569,00 4.552,00 Não

COMERCIO SILVEIRA
ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI MIRIM
LTDA ME

10.205.116/0001-
10

26/07/2021 -
15:45:15

PA EDE/EDE 8 1.849,38 14.795,04 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:30:12

AP-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

8 800,00 6.400,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:35:08

AÇO QUALITY 8 1.600,00 12.800,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:09:38

ARMARIO SO AÇO 8 569,00 4.552,00 Sim

0002 - CADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:13:41

CADEIRA RS / RS MOVEIS 19 140,00 2.660,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:30:37

CF-UN07 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

19 100,00 1.900,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:10:17

CADEIRA SO AÇO 19 100,00 1.900,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:39:16

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

19 208,97 3.970,43 Não

0003 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:35:03

BRAZIL PC BRAZIL PC 3 4.924,00 14.772,00 Sim

Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-
91

23/07/2021 -
11:58:52

RN05 RDINFO 3 4.500,00 13.500,00 Sim

K F MEIRELES
SERVICOS E
COMERCIO

14.358.891/0001-
67

26/07/2021 -
11:54:48

AMD,CURVO,
FOX PC, EYASY,
Outro conf esp

AMD,CURVO,
FOX PC, EYASY,
Outro conf esp

3 4.924,00 14.772,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:31:18

CORPORATE/I3 CORPORATE 3 4.900,00 14.700,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:10:59

COMPUTADOR
DESKTOP
CENTRALIZADOR

POSITIVO 3 4.924,00 14.772,00 Sim

bd informática ltda 32.109.914/0001-
81

26/07/2021 -
23:04:13

bd1001 bd
informatica/marca
propria

3 5.500,00 16.500,00 Sim

0004 - LANTERNA CLINICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:14:35

LANTERNA MACRO 2 112,71 225,42 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:36:42

LED MACROSUL 2 220,00 440,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:39:40

MIKATOS MIKATOS
INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVIÇOS

2 68,00 136,00 Não

0005 - OTOSCÓPIO SIMPLES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:36:54

MACROSUL MACROSUL 7 1.456,00 10.192,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:15:18

OTOSCÓPIO MACROSUL 7 1.200,00 8.400,00 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:54:38

MACROSUL MACROSUL 7 1.456,00 10.192,00 Não

QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

30.323.616/0001-
64

26/07/2021 -
13:44:41

Otoscópio 2.5V
LED Fibra Óptica
com Esto

Otoscópio 2.5V
LED Fibra Óptica
com Esto

7 1.100,00 7.700,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:37:25

LED MACROSUL 7 1.200,00 8.400,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:40:26

MD MEDICAL
DEVICES (PVT)
LTD

7 1.456,00 10.192,00 Não

Jaragua Mercantil Ltda 13.390.706/0001-
59

26/07/2021 -
18:07:16

OMNI 3000 MEDICAL
DEVICES

7 1.448,30 10.138,10 Sim

0006 - BERA TRIAGEM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CENTRO
CATARINENSE DE
APOIO A AUDIÇÃO
EIRELLI - EPP

02.512.121/0001-
48

23/07/2021 -
17:10:07

TITAN ABRIS440. INTERACOUSTICS 1 43.500,00 43.500,00 Sim

0007 - MESA PARA CONSULTÓRIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:26:49

MESA RS / RS MOVEIS 2 474,30 948,60 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:31:58

MCS-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

2 280,00 560,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:11:28

MESA PARA
CONSULTÓRIO

SO AÇO 2 279,00 558,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:41:23

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

2 401,85 803,70 Não
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0008 - ARMÁRIO VITRINE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:39:06

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 7 1.788,00 12.516,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:27:24

ARMARIO RS / RS MOVEIS 7 1.020,00 7.140,00 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:54:55

QUALITY QUALITY 7 1.788,00 12.516,00 Não

COMERCIO SILVEIRA
ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI MIRIM
LTDA ME

10.205.116/0001-
10

26/07/2021 -
15:45:47

Arm. Vitrine EDE/EDE 7 3.246,20 22.723,40 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:32:28

AV-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

7 1.200,00 8.400,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:38:47

LATERIAIS DE
VIDRO

SALUTEM
HOSPITALARES

7 1.620,00 11.340,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:12:01

ARMÁRIO
VITRINE

SO AÇO 7 1.788,00 12.516,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:41:51

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

7 1.788,00 12.516,00 Não

0009 - MESA PARA COMPUTADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:40:42

MC RS MOVEIS 3 393,00 1.179,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:27:47

MESA RS / RS MOVEIS 3 425,00 1.275,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:33:01

MC-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

3 390,00 1.170,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:13:01

MESA PARA
COMPUTADOR

SO AÇO 3 393,00 1.179,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:42:16

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

3 393,00 1.179,00 Não

0010 - IMPRESSORA A LASER (COMUM)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:40:05

LEXMARK LEXMARK 3 1.980,00 5.940,00 Sim

Via Lumens Audio
Video e Informática

08.335.448/0001-
78

24/07/2021 -
16:00:40

M404DW HP 3 4.000,00 12.000,00 Sim

K F MEIRELES
SERVICOS E
COMERCIO

14.358.891/0001-
67

26/07/2021 -
11:56:13

HP, Brother,
Epson , Diversos
conf espec

HP, Brother,
Epson , Diversos
conf espec

3 1.980,00 5.940,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:13:34

IMPRESSORA A
LASER (COMUM)

BROTHER 3 1.980,00 5.940,00 Sim

bd informática ltda 32.109.914/0001-
81

26/07/2021 -
23:04:40

M404DW HP 3 2.200,00 6.600,00 Sim

0011 - MESA AUXILIAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:41:28

MA RS MOVEIS 2 591,00 1.182,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:28:23

MESA RS / RS MOVEIS 2 425,00 850,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:33:57

MA-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

2 400,00 800,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:39:29

40X40X80 TP. PR
C/ ROD.

SALUTEM
HOSPITALARES

2 680,00 1.360,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:14:22

MESA AUXILIAR SO AÇO 2 591,00 1.182,00 Sim
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0012 - BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:14:40

BALDE A PEDAL
AÇO INOX DE 30
ATE 49L

SO AÇO 6 231,00 1.386,00 Sim

0013 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:41:39

TCL TCL 6 2.000,00 12.000,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:14:59

AR
CONDICIONADO
12.000 BTUS

COMFREE 6 1.719,00 10.314,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:43:16

PHILCO PHILCO
ELETRÔNICOS
S.A

6 2.498,86 14.993,16 Não

0014 - EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CENTRO
CATARINENSE DE
APOIO A AUDIÇÃO
EIRELLI - EPP

02.512.121/0001-
48

23/07/2021 -
17:10:39

OTOREAD Interacoustics 1 31.100,00 31.100,00 Sim

Jaragua Mercantil Ltda 13.390.706/0001-
59

26/07/2021 -
18:08:22

OTOREAD INTERACOUSTICS 1 28.394,70 28.394,70 Sim

0015 - MESA DE ESCRITÓRIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:42:45

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 4 558,00 2.232,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:42:22

ME RS MOVEIS 4 558,00 2.232,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:28:57

MESA RS / RS MOVEIS 4 425,00 1.700,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:34:54

ME-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

4 350,00 1.400,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:15:40

MESA DE
ESCRITÓRIO

SO AÇO 4 558,00 2.232,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:43:46

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

4 558,00 2.232,00 Não

0016 - NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K F MEIRELES
SERVICOS E
COMERCIO

14.358.891/0001-
67

26/07/2021 -
11:57:35

STATION, XNB,
SMS,JBR,
Diversos conf esp

STATION, XNB,
SMS,JBR,
Diversos conf esp

3 758,00 2.274,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:16:00

NOBREAK P/
COMPUTADOR/IMPRESSORA

INTELBRAS 3 758,00 2.274,00 Sim

0017 - POLTRONA HOSPITALAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:47:29

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 10 1.354,00 13.540,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:49:59

PH RS MOVEIS 10 1.354,00 13.540,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:29:35

POLTRONA RS / RS MOVEIS 10 1.020,00 10.200,00 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:55:15

QUALITY QUALITY 10 1.354,00 13.540,00 Não
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Adovandro Luiz Fraporti 07.554.943/0001-
05

26/07/2021 -
14:38:12

ALF PHDM ALFRS / ALFRS 10 1.354,00 13.540,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:35:31

PH-UN120 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

10 1.100,00 11.000,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:39:54

RECLINAÇÃO
MANUAL

SALUTEM
HOSPITALARES

10 1.350,00 13.500,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

26/07/2021 -
17:44:15

RS MÓVEIS RS DOS SANTOS
COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10 1.354,00 13.540,00 Não

0018 - BALDE LIXEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:16:25

BALDE LIXEIRA SO AÇO 3 151,00 453,00 Sim

0019 - CABINE AUDIOMETRICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:49:55

MEDICAL
COMPANY

MEDICAL
COMPANY

1 6.200,00 6.200,00 Sim

QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

30.323.616/0001-
64

26/07/2021 -
13:45:16

SCHER SCHER 1 15.000,00 15.000,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:36:21

MEDICAL
COMPANY /
CABINE

MEDICAL
COMPANY

1 5.800,00 5.800,00 Sim

Jaragua Mercantil Ltda 13.390.706/0001-
59

26/07/2021 -
18:09:12

1,10 X 1,10 X 2.00
MT

MEDICAL
COMPANY

1 5.862,80 5.862,80 Sim

0020 - MESA DE EXAMES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:51:07

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 1 3.014,00 3.014,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:44:26

MDE RS MOVEIS 1 3.014,00 3.014,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:31:02

MESA RS / RS MOVEIS 1 2.040,00 2.040,00 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:55:30

QUALITY QUALITY 1 3.014,00 3.014,00 Não

Adovandro Luiz Fraporti 07.554.943/0001-
05

26/07/2021 -
14:38:31

ALF-MEC M 01 ALFRS / ALFRS 1 3.014,00 3.014,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:36:51

MEI-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

1 2.900,00 2.900,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:17:17

MESA DE
EXAMES

SO AÇO 1 3.014,00 3.014,00 Sim

0021 - CARRO DE CURATIVOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:52:05

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 1 1.257,00 1.257,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

23/07/2021 -
15:45:02

CC RS MOVEIS 1 1.257,00 1.257,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

26/07/2021 -
10:31:28

CARRO RS / RS MOVEIS 1 850,00 850,00 Sim

Bragantina Distribuidora
de Medicamentos Ltda-
Me

07.832.455/0001-
12

26/07/2021 -
11:55:51

QUALITY QUALITY 1 1.257,00 1.257,00 Não

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

26/07/2021 -
16:37:28

CCI-UN02 UNIVERSAL
MOVEIS LTDA-
ME.

1 1.200,00 1.200,00 Sim

Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

05.323.167/0001-
07

26/07/2021 -
16:40:42

C/ BALDE E
BACIA

SALUTEM
HOSPITALARES

1 1.250,00 1.250,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:18:10

CARRO DE
CURATIVOS

SO AÇO 1 1.257,00 1.257,00 Sim

0022 - NOTEBOOK
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

16/07/2021 -
11:53:12

POSITIVO POSITIVO 2 6.000,00 12.000,00 Sim

K F MEIRELES
SERVICOS E
COMERCIO

14.358.891/0001-
67

26/07/2021 -
11:59:53

ACER,LENOVO,
ASUS, HP,
DELL,Div conf Esp

ACER,LENOVO,
ASUS, HP,
DELL,Div conf Esp

2 4.118,00 8.236,00 Sim

M C C COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

26/07/2021 -
17:18:59

NOTEBOOK POSITIVO 2 4.118,00 8.236,00 Sim

bd informática ltda 32.109.914/0001-
81

26/07/2021 -
23:03:28

fe14 vaio 2 5.500,00 11.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Adovandro Luiz Fraporti 07.554.943/0001-05 90 dias

Via Lumens Audio Video e Informática 08.335.448/0001-78 090 dias

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 90 dias

Cirubel - Cirurgica Belem Com. e Rep. ltda 05.323.167/0001-07 90 dias

P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 07.606.575/0001-00 90 dias

CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP 02.512.121/0001-48 90 dias

Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me 07.832.455/0001-12 90 dias

Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-91 90 dias

Jaragua Mercantil Ltda 13.390.706/0001-59 90 dias

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA ME 10.205.116/0001-10 90 dias

UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME 21.041.143/0001-11 90 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 090 dias

QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 090 dias

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 090 dias

M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.578.887/0001-28 90 dias

K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO 14.358.891/0001-67 90 dias

R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 41.201.514/0001-92 90 dias

Lances Enviados
0001 - ARMÁRIO
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 10:13:11 633,99 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:54:13 569,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 15:45:15 1.849,38 (proposta) 10.205.116/0001-10 - COMERCIO
SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM LTDA ME

Válido

26/07/2021 - 16:30:12 800,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 16:35:08 1.600,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:09:38 569,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:54:33 880,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 08:59:15 568,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0002 - CADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 10:13:41 140,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:30:37 100,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 17:10:17 100,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 17:39:16 208,97 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 08:57:16 99,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:19 98,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:28 98,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:19 97,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:27 97,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:40 96,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:51 95,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:00:18 94,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:33 94,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:28 93,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:35 90,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:00 89,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:02:12 89,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:29 88,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:37 85,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:03:55 84,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:23 84,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:04:44 83,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:57 83,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:28 82,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:18 80,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:07:24 79,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0003 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:35:03 4.924,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

23/07/2021 - 11:58:52 4.500,00 (proposta) 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

26/07/2021 - 11:54:48 4.924,00 (proposta) 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

26/07/2021 - 16:31:18 4.900,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 17:10:59 4.924,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 23:04:13 5.500,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 08:50:21 4.400,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:50:25 4.399,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 08:51:21 4.401,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 08:54:17 4.399,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:54:20 4.399,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:54:23 4.398,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:54:38 4.398,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:54:41 4.398,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:55:03 4.398,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:55:06 4.398,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:55:17 4.390,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:55:20 4.389,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:55:23 4.398,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:55:47 4.389,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 08:55:50 4.389,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:56:01 4.385,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:56:05 4.384,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:56:13 4.384,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:56:16 4.384,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:56:31 4.384,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:56:34 4.380,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:56:36 4.379,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:56:51 4.379,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:56:54 4.379,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:57:07 4.350,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:10 4.349,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:57:29 4.300,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:32 4.299,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:57:47 4.299,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:57:50 4.299,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 08:58:13 4.299,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:58:16 4.299,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:58:26 4.384,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:32 4.299,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:58:35 4.299,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:58:41 4.200,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:44 4.199,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:59:10 4.199,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:59:13 4.199,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:59:25 4.199,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:59:28 4.199,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 08:59:45 4.199,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:48 4.199,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 08:59:59 4.199,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:00:02 4.199,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:00:18 4.199,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:00:22 4.199,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:00:27 4.000,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:00:30 3.999,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:01:33 3.999,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:01:36 3.999,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:02:00 3.999,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:02:04 3.999,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:02:12 3.999,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:02:15 3.999,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:02:34 3.999,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:02:37 3.999,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:02:53 3.999,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:02:56 3.999,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:03:03 3.999,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:06 3.999,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:03:23 3.999,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:03:27 3.999,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:03:37 3.999,84 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:40 3.999,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:03:51 3.999,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:03:55 3.999,81 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:04:05 3.999,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:08 3.999,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:04:21 3.999,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:04:24 3.999,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:04:38 3.999,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:04:42 3.999,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:04:50 3.999,74 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:53 3.999,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:05:06 3.999,72 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:05:10 3.999,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:05:20 3.990,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:05:24 3.989,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:05:30 3.999,70 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:05:39 3.989,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:05:42 3.989,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:05:45 3.989,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:05:49 3.989,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:06:08 3.989,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:06:11 3.989,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:06:14 3.989,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:17 3.989,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:06:33 3.989,68 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:06:37 3.989,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:06:55 3.989,66 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:06:58 3.989,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:03 3.988,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:07:06 3.987,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:09 3.989,64 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:07:19 3.987,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 09:07:22 3.987,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:25 3.986,50 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:07:28 3.986,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:32 3.987,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:07:42 3.986,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:07:45 3.986,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:49 3.986,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:07:50 3.900,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:07:53 3.899,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:07:57 3.986,38 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:08:09 3.899,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:08:12 3.899,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:08:45 3.899,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:08:48 3.899,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:08:57 3.899,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:02 3.899,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:09:12 3.899,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:09:15 3.899,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:09:30 3.899,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:32 3.899,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:09:40 3.899,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:09:44 3.899,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:09:54 3.899,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:57 3.899,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:10:11 3.800,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:10:16 3.799,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:10:23 3.799,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:10:26 3.799,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:10:39 3.799,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:10:42 3.799,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:10:53 3.799,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:10:56 3.799,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:11:05 3.799,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 09:11:08 3.799,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:11:28 3.799,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:11:32 3.799,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:11:40 3.799,87 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:11:44 3.799,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:11:49 3.750,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:11:54 3.749,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:12:11 3.749,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:12:15 3.749,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:12:23 3.749,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:12:27 3.749,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:12:45 3.748,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:12:48 3.748,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:12:53 3.700,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:12:57 3.699,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:13:09 3.699,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:13:12 3.699,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:13:23 3.699,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:26 3.699,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:13:33 3.699,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:13:36 3.699,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:13:50 3.699,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:13:54 3.699,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:14:01 3.699,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:04 3.699,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:14:21 3.699,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:24 3.699,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:14:38 3.600,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:14:41 3.599,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:14:52 3.599,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:57 3.599,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:15:18 3.588,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:15:21 3.588,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:15:45 3.588,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:15:48 3.588,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:15:55 3.588,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:15:58 3.588,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:16:03 3.500,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:16:09 3.499,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:16:18 3.499,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:21 3.499,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:16:29 3.499,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:32 3.499,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:16:53 3.499,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:56 3.450,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:17:00 3.449,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:17:13 3.449,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:16 3.449,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:17:27 3.449,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:32 3.449,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:17:46 3.449,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:17:52 3.449,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:17:59 3.449,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:18:02 3.449,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:18:12 3.449,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:18:15 3.449,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:18:25 3.449,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:18:29 3.449,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:18:50 3.449,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:18:55 3.449,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:19:01 3.300,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido
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27/07/2021 - 09:19:04 3.299,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:19:16 3.299,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:20 3.299,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:19:30 3.299,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:19:34 3.299,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:19:50 3.299,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:19:53 3.299,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:20:03 3.299,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:20:06 3.299,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:20:11 3.299,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:14 3.299,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:20:27 3.299,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:20:31 3.299,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:20:39 3.299,86 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:42 3.299,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:20:53 3.299,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:20:57 3.299,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:21:06 3.299,82 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:21:09 3.299,81 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:21:20 3.299,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:21:23 3.299,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:21:38 3.299,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:21:41 3.299,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:21:48 3.299,76 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:21:51 3.299,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:22:03 3.299,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:22:07 3.299,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:22:17 3.299,72 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:22:20 3.299,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:22:31 3.299,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:22:34 3.299,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:22:39 3.250,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:22:45 3.249,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:22:54 3.249,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:22:57 3.249,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:23:07 3.249,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:23:10 3.249,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:23:19 3.249,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:23:22 3.249,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:23:33 3.249,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:23:36 3.249,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:23:52 3.249,86 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:23:55 3.249,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:24:17 3.249,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:24:20 3.249,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:24:40 3.249,82 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:24:44 3.249,81 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:24:55 3.249,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:24:58 3.249,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:25:11 3.249,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:25:14 3.249,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:25:25 3.249,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:25:29 3.249,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:25:36 3.249,74 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:25:39 3.249,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:25:52 3.249,72 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:25:55 3.249,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:26:03 3.200,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:26:06 3.249,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:26:07 3.199,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:26:12 3.199,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:26:16 3.199,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:26:34 3.199,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:26:37 3.199,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:26:48 3.199,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:26:52 3.199,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:26:59 3.199,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:27:04 3.199,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:27:18 3.199,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:27:21 3.199,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:27:33 3.199,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 09:27:39 3.199,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:27:59 3.199,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:28:04 3.199,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:28:17 3.199,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:28:24 3.199,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:28:31 3.199,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:28:35 3.199,81 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:28:38 3.199,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:28:42 3.199,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:28:47 3.150,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:28:49 3.149,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:29:00 3.149,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:29:05 3.149,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:29:13 3.149,86 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:29:16 3.149,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:29:24 3.149,84 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:29:28 3.149,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:29:44 3.149,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:29:46 3.149,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:30:03 3.149,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:30:07 3.149,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 27 de 133

27/07/2021 - 09:30:17 3.149,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:30:20 3.149,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:30:44 3.149,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:30:47 3.149,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:30:50 3.100,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:30:53 3.099,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:31:02 3.098,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:31:06 3.098,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:31:15 3.098,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:31:21 3.098,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:31:56 3.098,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:32:04 3.098,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:32:08 3.098,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:32:17 3.098,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:32:20 3.098,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:32:29 3.098,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:32:32 3.098,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:32:50 3.098,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:32:54 3.098,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:33:04 3.098,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:33:07 3.098,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:33:17 3.098,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:33:20 3.098,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:33:28 3.098,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:33:31 3.098,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:33:41 3.098,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:33:44 3.098,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:33:52 3.098,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:33:55 3.000,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:34:00 2.999,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:34:11 2.998,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:34:14 2.998,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:34:21 2.998,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:34:24 2.998,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:34:41 2.998,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:34:44 2.998,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:35:01 2.998,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:35:06 2.998,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:35:18 2.998,89 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:35:21 2.998,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 30 de 133

27/07/2021 - 09:35:24 2.998,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:35:32 2.998,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:35:35 2.998,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:35:41 2.998,83 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:35:43 2.998,82 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:35:57 2.998,79 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:36:00 2.998,78 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:36:06 2.998,77 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:36:09 2.998,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:36:12 2.998,74 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:36:18 2.998,73 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:36:21 2.998,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:36:30 2.998,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:36:33 2.998,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:36:40 2.950,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:36:43 2.949,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:36:51 2.949,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:36:51 2.948,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:36:54 2.949,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:37:16 2.949,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:37:18 2.949,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:37:29 2.949,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:37:30 2.949,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:37:49 2.949,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:37:49 2.949,87 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:38:02 2.949,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:38:02 2.949,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:38:08 2.949,83 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:38:09 2.949,82 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:38:22 2.949,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:38:23 2.949,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:38:34 2.949,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:38:36 2.949,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:38:42 2.900,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido
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27/07/2021 - 09:38:46 2.899,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:38:54 2.899,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:38:57 2.899,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:39:18 2.899,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:21 2.899,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:39:26 2.899,76 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:30 2.899,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:39:45 2.899,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:39:48 2.899,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:39:57 2.890,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:40:01 2.889,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:40:11 2.889,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:40:14 2.889,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:40:25 2.887,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:40:29 2.887,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:40:45 2.887,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:40:49 2.887,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:41:01 2.887,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:05 2.887,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:41:15 2.887,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:20 2.887,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:41:40 2.887,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:41:44 2.887,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:41:59 2.887,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:42:02 2.887,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:42:15 2.887,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:42:18 2.887,83 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:42:30 2.887,82 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:42:37 2.887,81 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:42:55 2.887,80 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:42:59 2.887,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:43:04 2.887,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:10 2.887,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:43:22 2.887,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:25 2.887,74 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:43:44 2.887,73 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:43:48 2.887,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:43:56 2.887,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:59 2.887,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:44:08 2.887,71 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:44:22 2.887,68 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:44:25 2.887,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:44:29 2.887,65 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:44:34 2.887,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:44:52 2.887,63 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:44:55 2.887,62 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:45:09 2.887,61 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:45:12 2.887,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:45:27 2.887,59 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:30 2.887,58 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:45:40 2.887,57 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 09:45:44 2.887,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:45:54 2.887,54 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:46:01 2.887,53 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:46:23 2.887,52 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:46:26 2.887,51 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:46:44 2.887,50 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:46:48 2.887,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:47:03 2.887,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:47:09 2.887,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:47:45 2.887,46 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:47:48 2.887,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:47:59 2.887,44 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:03 2.887,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:48:19 2.887,42 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:23 2.887,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:48:37 2.887,40 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:41 2.887,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:48:51 2.887,38 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:54 2.887,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:48:59 2.887,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:02 2.887,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:49:21 2.887,33 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:49:24 2.887,32 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:49:39 2.887,31 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:49:44 2.887,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:50:05 2.887,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:50:10 2.887,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:50:21 2.887,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:27 2.887,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:50:41 2.887,18 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:50:44 2.887,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:50:53 2.887,16 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:51:00 2.887,15 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:51:14 2.887,14 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:51:18 2.887,13 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:51:37 2.887,12 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:51:41 2.887,11 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:51:56 2.887,10 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:52:01 2.887,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:52:17 2.887,08 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:52:22 2.887,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:52:33 2.887,06 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:52:37 2.887,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:53:06 2.887,04 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:09 2.887,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:53:18 2.887,02 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:20 2.887,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 09:53:37 2.887,00 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:40 2.886,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:54:00 2.886,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:54:05 2.886,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:54:21 2.886,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:54:27 2.886,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:54:33 2.886,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:54:37 2.886,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:56:07 2.886,91 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:56:13 2.886,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:56:31 2.886,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:56:34 2.886,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 40 de 133

27/07/2021 - 09:56:45 2.886,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:56:49 2.886,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:57:05 2.886,85 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:57:09 2.886,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:57:26 2.886,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:57:31 2.886,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:57:38 2.886,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:57:41 2.886,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:58:01 2.886,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:58:05 2.886,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:58:18 2.886,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:58:21 2.886,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:58:42 2.886,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:58:56 2.886,68 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:59:01 2.886,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:59:17 2.886,66 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:59:21 2.886,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 09:59:33 2.886,64 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:59:36 2.886,63 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:00:20 2.886,62 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:32 2.886,61 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:00:48 2.886,60 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:56 2.886,59 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:01:15 2.886,58 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:01:18 2.886,57 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:01:34 2.886,56 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:01:41 2.886,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:01:49 2.886,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:01:58 2.886,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:09 2.886,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:02:19 2.886,44 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:25 2.886,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:02:32 2.886,42 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:36 2.886,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:02:43 2.886,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:46 2.886,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:03:10 2.886,38 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:03:13 2.886,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:03:49 2.886,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:03:52 2.886,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:04:08 2.886,33 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:04:14 2.886,32 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:05:08 2.886,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:05:12 2.886,29 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:05:45 2.886,28 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:05:51 2.886,27 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:06:29 2.886,25 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:32 2.886,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:06:40 2.886,23 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:06:43 2.886,22 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:07:29 2.886,21 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:07:32 2.886,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:07:42 2.886,19 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:07:46 2.886,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:08:15 2.886,17 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:08:19 2.886,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:08:39 2.886,15 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:08:42 2.886,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:08:52 2.886,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:08:56 2.886,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:09:45 2.886,08 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:09:48 2.886,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:10:02 2.886,06 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:10:05 2.886,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:10:22 2.886,04 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:10:26 2.886,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:10:54 2.886,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:10:57 2.885,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:11:12 2.885,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:11:16 2.885,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:11:39 2.885,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:11:43 2.885,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:12:03 2.885,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:12:10 2.885,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:12:26 2.884,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:39 2.884,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:12:51 2.884,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:13:03 2.800,00 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10
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27/07/2021 - 10:13:14 2.799,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:13:17 2.799,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:13:35 2.799,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:13:38 2.799,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:13:52 2.779,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:13:55 2.779,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:14:04 2.779,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:08 2.779,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:14:23 2.779,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:27 2.779,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:14:34 2.779,89 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:14:37 2.779,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:14:53 2.779,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:56 2.779,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:15:06 2.779,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:15:09 2.779,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:15:23 2.779,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:15:27 2.779,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:15:47 2.779,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:15:50 2.779,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:16:36 2.779,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:16:39 2.779,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:16:49 2.779,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:16:51 2.779,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:18:37 2.778,65 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:18:41 2.778,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:19:00 2.778,63 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:03 2.778,62 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:19:22 2.778,61 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:19:25 2.778,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:19:36 2.778,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:39 2.778,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:19:46 2.778,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:19:49 2.778,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:20:01 2.778,46 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:06 2.778,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:20:36 2.778,44 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:20:39 2.778,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:20:51 2.778,42 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:54 2.778,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:21:03 2.778,40 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:06 2.778,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:21:21 2.778,38 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:24 2.778,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:21:41 2.778,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:21:45 2.778,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:21:53 2.778,33 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:00 2.778,32 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:22:10 2.778,31 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:15 2.778,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:22:36 2.778,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:39 2.778,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:23:00 2.778,27 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:23:03 2.778,26 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:23:25 2.778,25 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:23:28 2.778,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:24:01 2.778,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:24:05 2.778,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:24:15 2.778,18 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:24:18 2.778,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:24:40 2.778,16 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:24:43 2.778,15 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:24:59 2.778,14 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:02 2.778,13 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:25:06 2.778,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:25:09 2.778,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:25:27 2.778,08 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:31 2.778,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:25:40 2.778,06 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:43 2.778,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:25:54 2.778,04 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:59 2.778,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:26:13 2.778,02 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:17 2.778,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:26:30 2.778,00 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:34 2.777,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 52 de 133

27/07/2021 - 10:26:45 2.777,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:57 2.777,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:27:05 2.777,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:27:10 2.777,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:27:16 2.777,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:27:32 2.777,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:27:34 2.777,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:27:52 2.777,46 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:00 2.777,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:28:15 2.777,44 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:17 2.777,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:28:29 2.777,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:28:33 2.777,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:28:59 2.777,38 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:02 2.777,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:29:11 2.777,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:15 2.777,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:29:24 2.777,33 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:27 2.777,32 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:29:37 2.777,31 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:40 2.777,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:29:52 2.777,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:55 2.777,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:30:01 2.777,25 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:04 2.777,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:30:18 2.777,23 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:22 2.777,22 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:30:37 2.777,21 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:41 2.777,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:30:49 2.777,19 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:52 2.777,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:31:10 2.777,17 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:13 2.777,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:31:21 2.777,15 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:28 2.777,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:31:48 2.777,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:51 2.777,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:32:01 2.777,08 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:32:04 2.777,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:32:12 2.777,05 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:32:16 2.777,04 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:32:29 2.777,03 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:32:34 2.777,02 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:32:48 2.777,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:32:54 2.776,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:33:03 2.776,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:08 2.776,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:33:29 2.776,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:33:32 2.776,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:33:48 2.776,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:51 2.776,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:33:54 2.776,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:33:57 2.776,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:34:13 2.776,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:16 2.776,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:34:34 2.776,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:37 2.776,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:34:43 2.776,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:54 2.776,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:35:11 2.776,78 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:35:14 2.776,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:35:30 2.776,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:35:33 2.776,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:36:21 2.776,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:36:25 2.776,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:36:54 2.776,68 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:58 2.776,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:37:04 2.776,61 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:07 2.776,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:37:29 2.776,59 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:37:32 2.776,58 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:37:41 2.776,57 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:37:44 2.776,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:37:52 2.776,55 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:38:03 2.776,54 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:38:43 2.776,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:38:55 2.776,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:39:41 2.775,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:40:34 2.774,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:40:42 2.774,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:41:23 2.774,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:41:39 2.774,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:41:56 2.774,00 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:42:03 2.773,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:42:25 2.773,00 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:42:31 2.772,22 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:42:34 2.772,21 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:42:49 2.772,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:42:53 2.772,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:43:06 2.772,18 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:43:09 2.772,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:43:18 2.772,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:43:23 2.772,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:43:35 2.772,08 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:43:38 2.772,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:44:06 2.772,06 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:44:10 2.772,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:44:40 2.772,04 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:44:43 2.772,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:44:52 2.772,02 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:44:54 2.772,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:45:09 2.772,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:45:18 2.771,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:45:23 2.771,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:45:26 2.771,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:45:40 2.771,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:45:43 2.770,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:46:01 2.770,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:46:04 2.770,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:46:30 2.770,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:46:35 2.769,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:46:48 2.769,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:46:51 2.769,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:47:11 2.769,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:47:14 2.769,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:47:26 2.769,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:47:30 2.769,93 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:47:41 2.769,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:47:46 2.769,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:48:01 2.769,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:48:04 2.769,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:48:11 2.769,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:48:14 2.769,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:48:50 2.769,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:48:54 2.769,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:48:57 2.769,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:49:06 2.769,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:49:08 2.769,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:49:31 2.768,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:49:34 2.767,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:50:26 2.767,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:50:29 2.767,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido
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27/07/2021 - 10:50:57 2.767,48 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:51:00 2.767,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

27/07/2021 - 10:51:31 2.767,46 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:51:34 2.767,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Válido

0004 - LANTERNA CLINICA
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 10:14:35 112,71 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:36:42 220,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:39:40 68,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:54:53 155,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

0005 - OTOSCÓPIO SIMPLES
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:36:54 1.456,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

26/07/2021 - 10:15:18 1.200,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:54:38 1.456,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 13:44:41 1.100,00 (proposta) 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Válido

26/07/2021 - 16:37:25 1.200,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:40:26 1.456,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

26/07/2021 - 18:07:16 1.448,30 (proposta) 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 08:53:11 1.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 08:54:27 950,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 08:55:54 920,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 08:57:16 918,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:57:34 874,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 08:57:50 890,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 08:58:25 870,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 08:58:34 869,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido
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27/07/2021 - 08:58:39 860,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:02 859,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 08:59:44 855,00 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:49 850,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:01 800,00 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:10 816,05 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:00:32 760,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:01:06 759,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:01:16 795,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:24 750,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:49 721,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:02:16 720,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:17 710,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:03:37 700,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:13 705,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:04:49 690,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:32 655,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:05:38 680,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:05:44 639,06 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:07:11 650,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:07:18 607,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:09:10 605,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:10:53 600,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:12:00 590,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:13:41 574,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

0006 - BERA TRIAGEM
Data Valor CNPJ Situação

23/07/2021 - 17:10:07 43.500,00 (proposta) 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 08:54:04 39.910,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

0007 - MESA PARA CONSULTÓRIO
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 10:26:49 474,30 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:31:58 280,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 17:11:28 279,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 17:41:23 401,85 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:50:32 278,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido
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27/07/2021 - 08:54:35 350,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:32 332,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:42 277,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:49 277,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:51 276,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:00 270,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:41 269,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:51 260,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:39 259,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:45 259,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:04:09 258,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:30 258,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:04:54 257,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:05:05 257,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:49 256,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:25 256,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:07:47 255,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:15 255,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:09:04 254,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:23 254,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:09:35 253,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:46 250,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:10:28 249,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:10:53 249,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:10:57 248,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:11:06 248,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:11:48 247,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:12:17 247,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:12:50 246,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:20 245,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:13:35 244,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:02 240,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:06 239,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:14 230,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:25 229,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:33 229,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:59 228,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:15:05 225,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:15:49 224,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:18 224,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:24 223,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:37 223,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:47 222,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:56 220,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:17:07 219,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:40 219,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:17:47 218,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:18:07 215,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:18:29 214,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:18 214,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:19:27 213,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:52 210,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:20:14 209,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0008 - ARMÁRIO VITRINE
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:39:06 1.788,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

26/07/2021 - 10:27:24 1.020,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:54:55 1.788,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 15:45:47 3.246,20 (proposta) 10.205.116/0001-10 - COMERCIO
SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM LTDA ME

Válido

26/07/2021 - 16:32:28 1.200,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 16:38:47 1.620,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:12:01 1.788,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 17:41:51 1.788,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:50:38 1.010,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:55:03 1.381,97 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 08:56:07 1.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 08:56:18 1.400,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 08:56:25 998,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:50 990,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:00 989,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:09 980,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:21 979,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:31 970,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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27/07/2021 - 08:58:49 969,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:55 960,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:07 950,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:15 949,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 08:59:21 945,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:27 940,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:44 930,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:56 929,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:07 929,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:16 920,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:29 900,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:39 919,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:01:45 899,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:58 800,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:07 797,04 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:02:23 840,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:28 797,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:44 796,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:23 795,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:29 790,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:03:44 789,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:51 780,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:00 779,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:05:12 779,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:55 778,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:33 775,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:06:47 1.623,10 10.205.116/0001-10 - COMERCIO
SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM LTDA ME

Válido

27/07/2021 - 09:07:25 901,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:07:51 774,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:02 774,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:08:38 773,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:49 770,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:09:11 769,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:31 760,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:10:33 759,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:10:46 755,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido
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27/07/2021 - 09:11:04 754,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:11:12 750,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:11:52 749,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:12:24 745,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:12:55 744,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:26 740,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:13:42 739,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:55 735,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:11 734,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:19 730,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:32 729,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:59 725,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:15:04 724,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:15:15 720,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:15:56 719,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:25 719,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:33 718,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:44 715,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:58 714,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:35 714,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:17:41 713,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:18:01 700,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:18:35 699,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:24 690,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:19:40 689,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:57 680,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:20:20 679,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:38 670,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:22:37 669,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:22:55 669,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:24:47 668,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:25:46 668,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0009 - MESA PARA COMPUTADOR
Data Valor CNPJ Situação

23/07/2021 - 15:40:42 393,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 10:27:47 425,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:33:01 390,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido
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26/07/2021 - 17:13:01 393,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 17:42:16 393,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:49:54 389,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:50:44 389,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:56:45 350,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 08:56:54 349,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:08 388,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:57:19 348,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:57:39 347,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:57:56 346,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:03 332,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:07 345,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:13 330,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:58:19 332,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:38 329,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:58:56 328,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:06 329,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:12 320,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:22 319,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:37 318,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 08:59:58 317,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:14 315,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:00:33 314,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:41 300,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:25 299,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:01:43 290,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:01:51 289,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:02:04 280,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:02:48 279,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:23 270,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:03:50 269,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:04:37 269,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:05 268,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:05:18 268,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:05:58 267,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:40 267,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:07:56 266,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:08:07 266,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:08:30 265,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:56 265,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:09:16 264,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:39 260,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:10:39 259,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:10:59 259,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:11:57 258,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:12:30 258,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:13:01 257,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:32 257,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:13:50 256,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:08 255,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:15 254,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:26 250,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:14:37 249,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:14:52 245,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:15:08 244,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:15:20 240,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:01 239,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:31 239,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:16:42 238,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:16:50 238,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:17:02 237,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:28 237,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:17:36 236,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:52 230,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:18:04 229,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:18:13 220,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:18:41 219,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:10 219,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:19:21 218,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:05 215,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0010 - IMPRESSORA A LASER (COMUM)
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:40:05 1.980,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

24/07/2021 - 16:00:40 4.000,00 (proposta) 08.335.448/0001-78 - Via Lumens
Audio Video e Informática

Válido
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26/07/2021 - 11:56:13 1.980,00 (proposta) 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

26/07/2021 - 17:13:34 1.980,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 23:04:40 2.200,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 08:54:29 1.979,00 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 08:58:26 2.150,00 08.335.448/0001-78 - Via Lumens
Audio Video e Informática

Válido

27/07/2021 - 08:59:00 1.978,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 08:59:18 1.978,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:00:08 1.978,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:00:34 1.978,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:01:57 1.978,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:02:06 1.978,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:02:56 1.978,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:03:14 1.978,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:03:24 1.978,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:03:45 1.978,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:05:10 1.976,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:05:48 1.975,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:06:04 1.975,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:06:22 1.975,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:06:46 1.974,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:07:03 1.973,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:07:18 1.972,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido
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27/07/2021 - 09:07:26 1.971,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:07:31 1.970,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:07:42 1.969,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:07:55 1.965,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:08:03 1.964,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:27 1.964,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:08:45 1.964,97 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:08:52 1.964,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:09:24 1.963,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:09:48 1.963,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:10:47 1.963,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:10:59 1.963,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:12:04 1.963,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:12:17 1.963,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:13:07 1.963,65 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:13:18 1.963,64 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:13:56 1.963,62 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:15:37 1.963,60 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:16:11 1.963,59 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:17:52 1.963,58 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:18:19 1.963,55 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:18:40 1.963,54 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:19:07 1.963,52 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:19:36 1.963,51 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:19:59 1.963,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:20 1.963,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:20:29 1.963,48 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:20:48 1.963,47 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:21:13 1.963,45 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:22:11 1.963,43 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:22:25 1.963,42 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:22:40 1.963,41 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:23:00 1.963,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:23:26 1.963,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:24:32 1.963,38 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:24:53 1.963,37 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:25:00 1.963,36 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:25:34 1.963,35 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:25:47 1.963,34 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:26:01 1.963,33 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:26:19 1.963,32 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:26:28 1.963,31 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:27:09 1.963,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:27:24 1.963,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:28:15 1.963,28 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:28:25 1.963,27 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:28:45 1.963,25 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:30:09 1.963,24 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:31:10 1.936,23 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:31:20 1.926,22 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:32:07 1.926,21 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:32:23 1.926,20 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:32:45 1.926,19 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:33:11 1.926,18 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:33:34 1.926,17 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:33:47 1.926,16 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:34:00 1.926,15 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:34:28 1.926,14 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:35:23 1.926,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:35:30 1.926,09 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:35:39 1.926,05 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:35:50 1.926,04 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:36:03 1.926,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:36:13 1.925,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:36:37 1.925,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:37:04 1.925,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:37:36 1.925,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:37:49 1.925,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:37:55 1.925,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:38:15 1.925,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:38:29 1.925,89 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:38:40 1.925,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:39:04 1.925,87 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:28 1.925,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:40:04 1.925,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:40:28 1.925,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:41:09 1.925,83 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:29 1.925,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:41:47 1.925,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:42:05 1.925,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:42:41 1.925,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:43:02 1.925,77 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:43:12 1.925,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:31 1.925,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:43:37 1.925,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:44:04 1.925,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:44:15 1.925,69 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:44:37 1.925,67 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:01 1.925,63 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:45:34 1.925,62 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:45:46 1.925,61 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:45:58 1.925,60 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:46:14 1.925,59 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:47:23 1.925,58 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:47:38 1.925,57 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:53 1.925,56 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:16 1.925,55 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:50:26 1.925,54 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:46 1.925,53 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:51:43 1.925,52 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:52:03 1.925,51 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:52:38 1.925,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:00 1.925,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:37 1.925,48 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:43 1.925,47 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:54:31 1.925,44 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:54:41 1.925,43 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:56:13 1.925,42 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:56:24 1.925,41 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:57:34 1.925,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:57:45 1.925,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:58:28 1.925,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:58:37 1.925,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:59:38 1.925,28 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:21 1.925,27 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:00:32 1.925,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:37 1.925,19 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:00:43 1.925,18 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:51 1.925,17 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:01:54 1.925,16 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:02:05 1.925,15 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:50 1.925,14 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:03:05 1.925,13 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:03:42 1.925,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:04:01 1.925,09 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:04:49 1.925,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:05:39 1.924,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:06:24 1.923,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:34 1.923,98 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:07:47 1.923,97 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:08:09 1.923,96 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:08:44 1.923,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:09:30 1.923,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:10:47 1.923,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:10:55 1.923,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:12:18 1.923,91 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:33 1.923,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:13:20 1.923,89 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:13:29 1.923,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:28 1.923,87 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:14:47 1.923,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:15:00 1.923,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:15:10 1.923,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:16:34 1.923,77 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:16:47 1.923,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:18:30 1.923,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:01 1.923,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:19:42 1.923,73 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:51 1.923,72 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:25 1.923,71 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:20:38 1.923,70 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:36 1.923,69 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:05 1.923,68 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:31 1.923,65 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:41 1.923,64 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:23:36 1.923,60 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:23:56 1.923,59 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:00 1.923,58 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:25:22 1.923,57 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:17 1.923,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:26:25 1.923,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:51 1.923,48 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:27:04 1.923,47 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:27:12 1.923,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:27:22 1.923,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:23 1.923,38 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:28:53 1.923,37 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:04 1.923,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:20 1.923,34 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:31 1.923,33 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:29:44 1.923,32 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:07 1.923,31 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:24 1.923,30 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:46 1.923,29 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:55 1.923,28 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:13 1.923,27 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:24 1.923,26 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:43 1.923,25 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:56 1.923,24 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:32:04 1.923,23 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:32:20 1.923,22 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:06 1.923,21 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:33:23 1.923,20 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:36 1.923,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:33:55 1.922,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:32 1.922,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:51 1.922,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:35:44 1.922,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:36:18 1.922,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:27 1.922,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:36:47 1.921,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:55 1.921,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:00 1.921,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:37:14 1.921,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:23 1.921,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:38:04 1.921,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:38:32 1.921,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:38:49 1.921,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:39:01 1.921,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:39:48 1.921,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:40:09 1.921,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:40:31 1.921,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:41:11 1.921,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:41:28 1.921,83 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:41:35 1.921,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:42:38 1.921,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:42:48 1.921,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:43:39 1.921,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:43:56 1.921,77 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:44:51 1.921,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:45:00 1.921,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:45:46 1.921,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:46:29 1.920,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:47:58 1.920,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:48:06 1.919,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:48:16 1.919,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:48:41 1.919,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:49:38 1.919,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:50:49 1.918,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

0011 - MESA AUXILIAR
Data Valor CNPJ Situação

23/07/2021 - 15:41:28 591,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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26/07/2021 - 10:28:23 425,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:33:57 400,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 16:39:29 680,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:14:22 591,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:09 399,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:26 398,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:19 390,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:42:15 350,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:43:26 345,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:44:10 530,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 09:44:24 344,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:46:57 340,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:47:30 339,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:47:49 335,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:47:53 339,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:46 334,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:11 330,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:32 329,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:48 325,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:51:48 324,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:52:18 320,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:52:45 319,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:22 315,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:53:32 314,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:52 314,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0012 - BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 17:14:40 231,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0013 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:41:39 2.000,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

26/07/2021 - 17:14:59 1.719,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 17:43:16 2.498,86 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:04 2.065,17 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

0014 - EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM
Data Valor CNPJ Situação
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23/07/2021 - 17:10:39 31.100,00 (proposta) 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

26/07/2021 - 18:08:22 28.394,70 (proposta) 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:39:45 28.300,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:40:18 28.250,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:40:43 28.200,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:41:04 28.150,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:41:14 28.000,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:41:58 27.980,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:42:11 27.900,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:42:26 27.850,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:42:44 27.500,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:43:04 27.450,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:43:21 27.400,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:44:25 27.350,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:44:44 27.300,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:45:49 27.280,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:46:06 27.200,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:47:42 27.150,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:47:53 27.000,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:48:37 26.980,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:48:51 26.800,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:50:15 26.780,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:50:23 26.500,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

27/07/2021 - 09:50:59 26.200,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:51:09 26.000,00 02.512.121/0001-48 - CENTRO
CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP

Válido

0015 - MESA DE ESCRITÓRIO
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:42:45 558,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

23/07/2021 - 15:42:22 558,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 10:28:57 425,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 16:34:54 350,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 17:15:40 558,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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26/07/2021 - 17:43:46 558,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:39:38 349,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:25 345,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:41:30 332,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:37 331,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:46 330,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:43:11 400,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:44:30 329,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:40 329,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:45:51 328,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:46:52 320,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:47:36 319,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:07 315,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:48:32 314,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:37 310,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:49:05 309,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:18 305,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:47 304,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:53 300,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:59 304,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0016 - NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 11:57:35 758,00 (proposta) 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

26/07/2021 - 17:16:00 758,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:40:01 757,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:47:42 757,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:47:51 757,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:48:27 757,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:43 757,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:49:11 757,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:27 757,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:50:09 757,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:35 757,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:50:52 757,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:59 757,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:51:54 757,84 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:52:11 757,83 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:52:18 757,82 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:52:53 757,81 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:00 757,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:11 757,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:53:26 757,78 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:54 757,77 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:54:39 757,76 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:54:47 757,75 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:56:23 757,74 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:56:37 757,73 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:57:38 757,72 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:57:52 757,71 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:58:37 757,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:58:48 757,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 09:59:43 757,48 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:15 757,47 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:00:37 757,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:44 757,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:00:54 757,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:01:02 757,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:53 757,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:58 757,19 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:03:36 757,18 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:03:56 757,17 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:04:45 757,15 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:05:30 757,14 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:06:18 757,13 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:29 757,12 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:07:32 757,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 100 de 133

27/07/2021 - 10:07:51 757,09 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:09:05 757,08 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:09:24 757,07 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:10:39 757,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:10:49 756,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:11:00 756,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:11:07 756,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:12:12 756,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:28 756,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:21 756,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:14:34 756,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:55 756,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:15:05 756,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:16:02 756,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:16:12 756,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:16:58 756,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:18:30 756,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:18:43 756,77 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:18:55 756,76 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:19:50 756,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:19:56 756,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:14 756,73 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:20:33 756,72 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:50 756,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:20:56 756,69 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:29 756,65 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:21:38 756,64 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:47 756,63 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:00 756,62 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:24 756,61 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:22:46 756,60 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:23:56 756,59 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:24:01 756,58 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:24:56 756,55 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:25:07 756,54 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:24 756,53 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:25:34 756,52 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:08 756,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:26:20 756,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:37 756,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:26:53 756,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:27:18 756,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:27:26 756,34 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:15 755,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:28:25 754,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:57 754,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:10 754,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:18 754,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:33 754,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:42 754,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:29:58 754,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:14 754,91 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:29 754,90 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:55 754,89 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:04 754,88 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:26 754,87 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:37 754,86 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:53 754,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:32:07 754,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:32:17 754,83 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:32:38 754,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:21 754,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:33:29 754,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:42 754,70 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:01 754,69 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:26 754,60 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:46 754,59 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:35:38 754,55 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:36:18 754,54 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:33 754,50 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:36:41 754,49 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:51 754,44 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:07 754,43 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:37:20 754,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:34 754,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:38:54 754,38 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:39:07 754,37 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:39:53 754,36 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:40:15 754,35 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:40:36 754,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 108 de 133

27/07/2021 - 10:41:04 754,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:41:20 754,28 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:41:29 754,27 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:42:42 754,26 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:42:56 754,25 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:43:45 754,24 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:44:00 754,21 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:44:55 754,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:45:05 754,19 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:45:52 754,18 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:46:16 754,17 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:46:24 754,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:46:40 754,09 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:48:04 754,08 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:48:34 754,07 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:49:48 754,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:50:44 753,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

0017 - POLTRONA HOSPITALAR
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:47:29 1.354,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

23/07/2021 - 15:49:59 1.354,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 10:29:35 1.020,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:55:15 1.354,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 14:38:12 1.354,00 (proposta) 07.554.943/0001-05 - Adovandro Luiz
Fraporti

Válido

26/07/2021 - 16:35:31 1.100,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 16:39:54 1.350,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:44:15 1.354,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 09:40:28 1.019,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:31 1.000,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:41:42 1.338,76 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:41:46 990,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:51 900,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:42:59 899,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:43:20 895,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:43:29 880,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:35 840,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:43:44 830,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:43:53 835,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:43:59 825,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:44:13 820,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:44:40 819,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:09 800,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:45 799,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:46:04 1.080,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 09:46:14 797,04 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:46:47 790,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:46:51 797,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:47:41 789,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:14 780,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:49:26 779,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:36 770,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:51:16 765,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:51:34 750,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:52:16 749,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:52:26 748,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0018 - BALDE LIXEIRA
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 17:16:25 151,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0019 - CABINE AUDIOMETRICA
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:49:55 6.200,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

26/07/2021 - 13:45:16 15.000,00 (proposta) 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Válido

26/07/2021 - 16:36:21 5.800,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 18:09:12 5.862,80 (proposta) 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido
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27/07/2021 - 09:39:48 5.790,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:41:39 5.780,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:42:15 5.750,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:43:12 5.740,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:44:34 5.725,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:45:48 5.700,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:46:02 5.650,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:46:41 5.640,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:47:51 5.600,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:48:20 5.590,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:48:43 5.500,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:49:05 5.490,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:24 5.400,00 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

27/07/2021 - 09:51:03 5.390,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0020 - MESA DE EXAMES
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:51:07 3.014,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

23/07/2021 - 15:44:26 3.014,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 10:31:02 2.040,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:55:30 3.014,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 14:38:31 3.014,00 (proposta) 07.554.943/0001-05 - Adovandro Luiz
Fraporti

Válido

26/07/2021 - 16:36:51 2.900,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 17:17:17 3.014,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:40:38 2.039,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:41:07 2.030,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:41:30 2.029,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:42:08 2.020,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:42:35 2.149,80 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:44:10 2.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

27/07/2021 - 09:44:48 1.999,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:44 1.999,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:45:51 1.990,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:47:08 1.980,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:47:34 1.985,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:47:54 1.975,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:48:02 1.974,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:48:29 1.970,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido
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27/07/2021 - 09:49:38 1.965,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:49:45 1.969,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:49:53 1.960,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:03 1.950,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:14 1.749,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:50:23 1.749,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:50:38 1.748,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:51:21 1.748,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:52:12 1.747,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:52:22 1.740,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:52:38 1.730,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:52:50 1.729,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:53:37 1.720,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:53:52 1.719,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:54:15 1.700,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:54:32 1.690,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:56:06 1.689,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:56:20 1.685,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:57:44 1.684,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:58:09 1.680,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:58:43 1.679,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:59:18 1.670,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:59:32 1.650,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:59:54 1.649,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:00:41 1.645,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:01:07 1.640,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:01:12 1.644,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:01:33 1.635,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:02:45 1.630,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:03:00 1.625,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:03:29 1.600,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:03:44 1.590,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:03:57 1.589,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:04:36 1.580,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:04:57 1.550,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:05:09 1.540,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:05:51 1.539,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:06:01 1.530,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:06:06 1.500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:06:14 1.499,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:30 1.490,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:07:21 1.480,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:07:48 1.470,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:08:09 1.469,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:08:31 1.450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:08:52 1.445,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:10:35 1.444,44 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:10:55 1.440,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:11:27 1.430,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:12:06 1.429,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:37 1.420,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:13:16 1.400,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:13:33 1.399,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:13:54 1.350,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:14:06 1.398,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:14:11 1.349,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:14:20 1.340,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:14:40 1.339,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:15:27 1.330,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:15:54 1.329,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:16:15 1.320,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:16:35 1.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:17:21 1.290,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:18:24 1.289,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:18:34 1.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:18:48 1.199,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:12 1.190,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:19:37 1.100,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 10:20:00 1.099,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:20:42 1.099,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:20:48 1.000,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

0021 - CARRO DE CURATIVOS
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:52:05 1.257,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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23/07/2021 - 15:45:02 1.257,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 10:31:28 850,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

26/07/2021 - 11:55:51 1.257,00 (proposta) 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

26/07/2021 - 16:37:28 1.200,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

26/07/2021 - 16:40:42 1.250,00 (proposta) 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

26/07/2021 - 17:18:10 1.257,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 09:54:43 840,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:56:20 798,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:56:26 790,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:56:48 990,00 05.323.167/0001-07 - Cirubel - Cirurgica
Belem Com. e Rep. ltda

Válido

27/07/2021 - 09:57:21 750,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 09:58:02 745,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 09:59:24 800,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

27/07/2021 - 09:59:47 707,00 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 10:00:46 700,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:02:01 699,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:18 699,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:02:33 664,05 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 10:02:50 664,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:03:20 663,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:03:36 660,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:04:04 659,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:04:30 659,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:05:17 626,05 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 10:05:52 625,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:06:05 629,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:10 624,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:19 620,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:07:12 619,99 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:07:39 607,13 07.832.455/0001-12 - Bragantina
Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me

Válido

27/07/2021 - 10:07:42 619,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:07:53 600,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

27/07/2021 - 10:08:14 607,11 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

0022 - NOTEBOOK
Data Valor CNPJ Situação

16/07/2021 - 11:53:12 6.000,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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26/07/2021 - 11:59:53 4.118,00 (proposta) 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

26/07/2021 - 17:18:59 4.118,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

26/07/2021 - 23:03:28 5.500,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Válido

27/07/2021 - 09:54:20 4.117,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:05 4.117,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:25 4.117,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:02:37 4.117,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:02:53 4.117,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:03:15 4.117,93 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:03:37 4.117,92 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:04:11 4.117,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:04:40 4.117,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:05:09 4.116,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:05:59 4.115,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:23 4.114,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:06:37 4.114,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:06:49 4.114,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:07:03 4.114,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:07:23 4.114,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:08:22 4.114,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:08:33 4.114,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:10:28 4.110,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:10:43 4.109,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:11:17 4.109,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:11:33 4.109,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:11:56 4.109,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:17 4.109,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:12:34 4.109,94 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:12:45 4.109,93 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:13:52 4.109,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:13:59 4.109,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:15 4.109,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:14:40 4.109,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:14:50 4.109,85 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:14:59 4.109,84 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:15:47 4.109,83 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:16:30 4.109,82 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:18:18 4.000,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:18:48 3.999,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:18:54 3.999,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:19:17 3.999,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:20:09 3.999,96 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:20:27 3.999,95 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:21:23 3.999,40 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:21:55 3.999,39 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:18 3.999,37 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:31 3.999,36 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:22:45 3.999,35 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:22:52 3.999,34 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:23:50 3.999,30 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:24:06 3.999,29 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:24:51 3.999,28 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:25:14 3.999,27 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:25:34 3.999,20 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:25:49 3.999,19 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:28 3.999,10 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:26:35 3.999,09 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:26:44 3.999,08 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:26:59 3.999,07 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:27:25 3.999,05 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:27:39 3.999,04 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:07 3.999,03 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:28:43 3.999,02 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:28:53 3.999,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:29:39 3.998,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:29:49 3.998,98 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:05 3.998,97 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:30:26 3.998,95 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:30:43 3.998,94 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:02 3.998,92 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:31:17 3.998,91 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:34 3.998,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:31:42 3.998,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:31:59 3.998,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:32:13 3.998,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:32:30 3.998,75 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:32:44 3.998,74 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:33:14 3.998,73 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:06 3.998,72 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:17 3.998,00 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:34:40 3.997,99 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:34:52 3.997,90 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido
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27/07/2021 - 10:35:06 3.997,89 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:35:33 3.997,88 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:36:33 3.997,87 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

27/07/2021 - 10:36:46 3.997,80 19.578.887/0001-28 - M C C
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido

27/07/2021 - 10:37:18 3.997,79 14.358.891/0001-67 - K F MEIRELES
SERVICOS E COMERCIO

Cancelado - Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado
de capacidade técnica expedido e assinado pela empresa M & k
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de
KAROLINA MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da
empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E COMERCIO, Em que pese
possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao
mesmo grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se
ambas com sócio em comum. Desta forma, mesmo considerando que o
grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser
qualificada tecnicamente utilizando-se de atestados que comprovem
atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras
palavras, a licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo
dever da Administração Pública zelar pela legalidade e lisura de seus
procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.
28/07/2021 16:12:10

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
10:58

Wilker Tedesco
Velozo

4243894 PC/PA 17/07/2018 - RG

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
10:58

Wilker Tedesco
Velozo

82317283253 - - - CPF

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
10:58

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

12/07/2021 - CNPJ

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:00

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

29/06/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:01

Wilker Tedesco
Velozo

702021080577141-5 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

03/05/2021 30/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:01

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

03/05/2021 21/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:02

Wilker Tedesco
Velozo

14504939/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

03/05/2021 29/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:06

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 JUCEPA 31/12/2020 - Balanço Patrimonial,
DRE e indicadores e
termo de abertura e
encerramento

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:07

Wilker Tedesco
Velozo

240.596-7 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

05/04/2021 10/04/2022 Alvará de
Funcionamento

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:07

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 SEFA 12/07/2021 - FIC

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:09

Wilker Tedesco
Velozo

- - 06/08/2018 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887642&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887682&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887682&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887694&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887694&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887704&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887704&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2887831&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:10

Wilker Tedesco
Velozo

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE NOVO
REPARTIMENTO

10/12/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:10

Wilker Tedesco
Velozo

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

09/04/2021 05/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:10

Wilker Tedesco
Velozo

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil Procurador

02/03/2021 29/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:15

Wilker Tedesco
Velozo

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil Procurador

02/03/2021 29/08/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

16/07/2021 -
11:15

Wilker Tedesco
Velozo

- - 06/08/2018 - CONTRATO SOCIAL E
ALTERAÇÕES

W TEDESCO
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M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:21

MIQUELLI CUNHA
COSTA

2021042002413676705529 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

10/05/2021 17/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:22

MIQUELLI CUNHA
COSTA

18036163/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/06/2021 03/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:22

MIQUELLI CUNHA
COSTA

15600037161 JUCEPA 24/05/2021 - Balanço Patrimonial,
DRE e indicadores e
termo de abertura e
encerramento

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:25

MIQUELLI CUNHA
COSTA

20000378283 JUCEPA 23/01/2021 - Enquadramento de
ME/EPP emitido pela
junta comercial

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:27

MIQUELLI CUNHA
COSTA

001 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO
PARÁ

08/01/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:27

MIQUELLI CUNHA
COSTA

15.436.609-9 GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ

10/04/2021 - FIC

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:28

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- - 22/03/2021 - Contrato Social

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:29

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO
PARÁ

12/04/2021 31/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:32

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ

10/04/2021 07/10/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:33

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- MINITÉRIO DA
FAZENDA

12/04/2021 09/10/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
09:34

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- - 22/03/2021 - CONTRATO SOCIAL E
ALTERAÇÕES

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:56

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965071&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965071&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2965087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971259&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971280&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971340&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971340&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971425&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971458&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971458&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971493&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971493&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971493&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971534&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2971534&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2974284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2021 às 08:36:41.
Página 127 de 133

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:56

marcello verbicaro NÃO POSSUI - - - CPF

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:56

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - CNPJ

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:56

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:57

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:57

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:58

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:58

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - Balanço Patrimonial,
DRE e indicadores e
termo de abertura e
encerramento

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:58

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - Enquadramento de
ME/EPP emitido pela
junta comercial

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:59

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Alvará de
Funcionamento

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
11:59

marcello verbicaro NÃO POSSUI OUTROS 01/07/2021 - FIC

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:00

marcello verbicaro - - 01/07/2021 - Contrato Social

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:02

marcello verbicaro - OUTROS 01/07/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:02

marcello verbicaro - OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:03

marcello verbicaro - OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:03

marcello verbicaro - - 01/07/2021 - CONTRATO SOCIAL E
ALTERAÇÕES

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:05

marcello verbicaro - OUTROS 01/07/2021 31/10/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:06

marcello verbicaro - - 01/07/2021 31/10/2021 Comprovação de
autorização de
funcionamento de
empresa expedida pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e
publicação no diário da
união (DOU)

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:07

marcello verbicaro - - 01/07/2021 31/10/2021 PROPOSTA EM PAPEL
TIMBRADO

Bragantina
Distribuidora de
Medicamentos
Ltda-Me

26/07/2021 -
12:09

marcello verbicaro - - - - Outros Documentos

UNIVERSAL
MOVEIS LTDA -
ME

26/07/2021 -
16:39

ROBSON
TEIXEIRA
CABRAL

- - 26/07/2021 30/11/2021 PROPOSTA EM PAPEL
TIMBRADO

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
16:39

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- - 27/07/2021 27/10/2021 PROPOSTA EM PAPEL
TIMBRADO
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UNIVERSAL
MOVEIS LTDA -
ME

26/07/2021 -
16:42

ROBSON
TEIXEIRA
CABRAL

- - - - Outros Documentos

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
16:43

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO
PARÁ

22/07/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
16:45

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- - - - Outros Documentos

M C C
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

26/07/2021 -
17:28

MIQUELLI CUNHA
COSTA

- - 06/07/2021 30/03/2022 Comprovação de
autorização de
funcionamento de
empresa expedida pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e
publicação no diário da
união (DOU)

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:44

JOHN 1322142 PC/PA 31/05/2019 - RG

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:45

JOHN 24372196253 - - - CPF

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:45

JOHN 63848345000110 RECEITA
FEDERAL

02/07/2021 - CNPJ

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:46

JOHN 05211008333129 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

21/05/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:47

JOHN 702021080741969-7 E
702021080741970-0

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

29/06/2021 26/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:48

JOHN 2021041001391958417277 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

10/04/2021 07/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:48

JOHN 20189526/2021 TST 29/06/2021 25/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:50

JOHN 20000705504 JUCEPA 15/04/2021 - Balanço Patrimonial,
DRE e indicadores e
termo de abertura e
encerramento

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:50

JOHN VARIADOS JUCEPA 13/07/2021 - Enquadramento de
ME/EPP emitido pela
junta comercial

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:51

JOHN 9660 SEFIN
CASTANHAL

30/06/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:51

JOHN 151602190 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

02/07/2021 - FIC

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:52

JOHN - - 18/07/2020 - Contrato Social

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:53

JOHN - VARIADOS 27/09/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:53

JOHN - SEFIN
CASTANHAL

28/06/2021 22/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:54

JOHN - RFB E PGFN 26/05/2021 22/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:54

JOHN - RFB E PGFN 26/05/2021 22/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:56

JOHN - - 27/07/2021 27/10/2021 PROPOSTA EM PAPEL
TIMBRADO

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:56

JOHN - - 18/07/2020 - CONTRATO SOCIAL E
ALTERAÇÕES

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
17:57

JOHN - - 07/06/2021 31/12/2021 Comprovação de
autorização de
funcionamento de
empresa expedida pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e
publicação no diário da
união (DOU)

POLYMEDH.EIRELI 26/07/2021 -
18:00

JOHN - - - - Outros Documentos

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
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28/07/2021 - 16:45 - - - -

0010 - IMPRESSORA A LASER (COMUM)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.335.448/0001-78 - Via
Lumens Audio Video e
Informática

28/07/2021 - 16:02:08 Pedimos vistas na proposta do arrematante que NÃO especificou marca e modelo
deixando de forma genérica no site e na proposta formal. Colocou inicialmente os
fabricantes Brother, Epson mas sem definir 1 MARCA e 1 MODELO.

Indeferido

Justificativa: A empresa foi inabilitada do Processo.

Chat
Data Apelido Frase

27/07/2021 - 08:31:42 Pregoeiro Bom dia

27/07/2021 - 08:31:55 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

27/07/2021 - 08:49:04 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

27/07/2021 - 08:49:04 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

27/07/2021 - 08:49:04 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

27/07/2021 - 08:49:24 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:24 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:26 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:26 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:29 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:29 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:30 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:30 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:31 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:31 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:32 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:32 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:34 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:34 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:35 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:35 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:36 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:36 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:49:46 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:49:46 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:59:30 Sistema O item 0004 foi encerrado.

27/07/2021 - 08:59:31 Sistema O item 0006 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:01:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:09:25 Sistema O item 0002 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:15:59 Sistema O item 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:15:59 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 590,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0005 até 27/07/2021 às 09:20:52.

27/07/2021 - 09:21:28 Sistema O item 0005 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:21:28 Sistema O item 0005 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:22:16 Sistema O item 0007 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:22:16 Sistema O item 0009 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:26:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 795,00 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

27/07/2021 - 09:29:24 Sistema O item 0008 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:38:51 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:51 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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27/07/2021 - 09:38:53 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:53 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:38:54 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:54 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:38:55 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:55 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:38:57 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:57 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:39:00 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:39:00 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:39:01 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:39:01 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:39:03 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:39:03 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:39:04 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:39:04 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:48:53 Sistema O item 0012 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:49:04 Sistema O item 0013 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:49:04 Sistema O item 0018 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:53:41 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:53:41 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:53:53 Sistema O item 0014 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:53:53 Sistema O item 0015 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:53:53 Sistema O item 0019 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:54:01 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:54:01 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:54:35 Sistema O item 0017 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:56:38 Sistema O item 0011 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:10:15 Sistema O item 0021 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:23:04 Sistema O item 0020 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:39:25 Sistema O item 0022 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:52:51 Sistema O item 0010 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:52:51 Sistema O item 0016 foi encerrado.

27/07/2021 - 10:53:01 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.767,46 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

27/07/2021 - 10:53:38 Sistema O item 0003 foi encerrado.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0001 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 568,99.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0002 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 79,99.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0003 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com valor unitário de R$ 2.767,45.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0004 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 68,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0005 teve como arrematante Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me - ME com valor
unitário de R$ 574,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0006 teve como arrematante CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 39.910,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0007 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 209,99.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0008 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 668,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0009 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 215,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0010 teve como arrematante K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO - ME com valor unitário de
R$ 1.918,99.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0011 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 314,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0012 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 231,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0013 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 1.719,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0014 teve como arrematante CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 26.000,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0015 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 300,00.
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27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0016 teve como arrematante K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO - ME com valor unitário de
R$ 753,99.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0017 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 748,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0018 teve como arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 151,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0019 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$
5.390,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0020 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.000,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0021 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com valor unitário de R$ 600,00.

27/07/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0022 teve como arrematante K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO - ME com valor unitário de
R$ 3.997,79.

27/07/2021 - 11:12:27 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

27/07/2021 - 11:12:51 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2021 às 14:15.

27/07/2021 - 11:15:32 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0004: Bom dia! Já estamos com o nosso melhor valor, não conseguimos reduzir

27/07/2021 - 11:17:42 F. CENTRO CATARINENS... Negociação Item 0006: Bom dia a todos, Prezado(a), Sr.(a). Pregoeiro(a), infelizmente estamos com o nosso
melhor valor para este item, estaremos encaminhando a proposta reajustada.

27/07/2021 - 11:17:52 F. CENTRO CATARINENS... Negociação Item 0014: Bom dia a todos, Prezado(a), Sr.(a). Pregoeiro(a), infelizmente estamos com o nosso
melhor valor para este item, estaremos encaminhando a proposta reajustada.

27/07/2021 - 11:18:51 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:19:04 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:19:44 F. Sandro Vilmar Pir... Documentação Item 0003: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço

27/07/2021 - 11:19:56 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:23:23 F. K F MEIRELES SERV... Negociação Item 0010: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço

27/07/2021 - 11:23:34 F. K F MEIRELES SERV... Negociação Item 0016: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço

27/07/2021 - 11:26:29 F. K F MEIRELES SERV... Negociação Item 0022: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço

27/07/2021 - 11:28:14 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:28:24 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:28:39 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:38:12 F. Bragantina Distri... Documentação Item 0005: Já estamos com o nosso melhor valor para o item.

27/07/2021 - 11:38:16 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 11:48:16 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 14:58:53 Pregoeiro Senhores, iremos suspender o processo para análise dos documentos, retornamos amanhã (28/07/2021) as
15:30 para continuidade ao processo.

28/07/2021 - 16:02:08 Sistema O fornecedor Via Lumens Audio Video e Informática - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item
0010.

28/07/2021 - 16:05:22 Pregoeiro Bom dia senhores

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:05:47 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:08:04 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me.

28/07/2021 - 16:08:13 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

28/07/2021 - 16:08:49 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bragantina Distribuidora de Medicamentos
Ltda-Me.

28/07/2021 - 16:09:06 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CENTRO CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP.

28/07/2021 - 16:09:06 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CENTRO CATARINENSE DE APOIO A
AUDIÇÃO EIRELLI - EPP.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:09:16 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O fornecedor K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado no processo.
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28/07/2021 - 16:12:10 Sistema Motivo: Após analise dos documentos, verifica-se que o atestado de capacidade técnica expedido e assinado
pela empresa M & k COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, tem como sócio a pessoa de KAROLINA
MEIRELES REGIS, que por “coincidência” é a mesma da empresa K F MEIRELIS SERVIÇOS E
COMERCIO, Em que pese possuírem personalidades jurídicas distintas, tem-se que pertencem ao mesmo
grupo econômico, como se fossem uma só empresa, frisa-se ambas com sócio em comum. Desta forma,
mesmo considerando que o grupo econômico é formado por empresas diversas, cada qual com sua
personalidade jurídica, evidente que uma empresa não pode ser qualificada tecnicamente utilizando-se de
atestados que comprovem atividades de outra empresa do mesmo grupo econômico. Em outras palavras, a
licitante atestou ela mesma seu qualificação técnica. Sendo dever da Administração Pública zelar pela
legalidade e lisura de seus procedimentos, INABILITO a presente empresa por essas razões.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O fornecedor K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
1.919,00.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O fornecedor K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
754,00.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O fornecedor K F MEIRELES SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

28/07/2021 - 16:12:10 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
3.997,80.

28/07/2021 - 16:12:15 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:12:15 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:12:15 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M C C COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

28/07/2021 - 16:12:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

28/07/2021 - 16:12:49 Sistema Intenção: Pedimos vistas na proposta do arrematante que NÃO especificou marca e modelo deixando de
forma genérica no site e na proposta formal. Colocou inicialmente os fabricantes Brother, Epson mas sem
definir 1 MARCA e 1 MODELO.

28/07/2021 - 16:12:49 Sistema Justificativa: A empresa foi inabilitada do Processo.

28/07/2021 - 16:13:03 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO.

28/07/2021 - 16:13:26 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2021 às 16:45.

28/07/2021 - 16:46:47 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

28/07/2021 - 16:46:58 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

28/07/2021 - 16:47:04 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Luan Jardel de Moura Santos.

Luan Jardel de Moura Santos

Pregoeiro(a)
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NUBIA ANDRADE GONÇALVES

Apoio
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